
Test orientace v předepsané oborové literatuře 

bakalářský obor Sociální práce v kombinované formě 
 

Otázka 1  

Z níže uvedených výroků vyberte, který není správný: Opatření omezující pohyb osoby lze 

použít pouze v případě:  

 a. kdy lékař s použitím takového opatření vyslovil souhlas  
 

 b. kdy s opatřením souhlasí zákonný zástupce osoby  
 

 
c. kdy byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takovému jednání osoby, které 

ohrožuje její zdraví a život, nebo zdraví a život jiných   

 

Otázka 2  

Základní metodou získávání informací o sociální situaci klienta je:  

 a. dotazník  
 

 b. depistáž  
 

 c. řízený rozhovor  
 

 

Otázka 3  

Splýváním ve vztahu sociálního pracovníka a klienta rozumíme situaci, kdy:  

 
a. pracovník si zachovává "profesionální odstup", aby si mohl zachovat potřebnou vnitřní 

rovnováhu   

 b. pracovník vystupuje jako silná, autonomní bytost  
 

 c. pracovník bere záležitosti klienta příliš za své vlastní  
 

 

Otázka 4  

Korporativní model je typem sociálního státu, který je:  

 
a. systémem sociálního zabezpečení, který je řízen státem a je typický tím, že občanům 

garantuje minimum příjmů a služeb (je charakteristický pro Velkou Británii)   

 
b. systémem sociálného zabezpečení, který je postaven na systému sociálného pojištění (je 

charakteristický pro Německo)   

 
c. centrálně řízeným systémem sociálního zabezpečení a je typický tím, že zajišťuje občany 

ve všech aspektech života (je charakteristický pro skandinávské země)   

 

Otázka 5  

Standardy kvality sociálních služeb užívané v ČR se dělí do těchto okruhů:  

 a. procedurální, personální, provozní  
 

 b. procesní, personální, provozní  
 

 c. procedurální, profesní, provozní  
 

 

Otázka 6  

Neutralita pomáhajícího znamená:  

 a. pasivitu při řešení konfliktu  
 



 b. jeho angažovanost a pochopení pro každou stranu konfliktu  
 

 c. netečnost k řešenému konfliktu  
 

 

Otázka 7  

Na jaké cílové skupiny je zaměřena sociální služba - sociálně terapeutické dílny (dříve 

označovány jako chráněné dílny)  

 a. jsou určeny osobám, které se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce  
 

 
b. jsou určeny zejména pro absolventy učilišť, odborných učilišť a středních odborných 

učilišť   

 c. jsou určeny pro studenty socioterapie  
 

 

Otázka 8  

Státními orgány péče o dítě v ČR jsou:  

 a. kojenecké ústavy  
 

 b. oddělení sociálně právní ochrany dětí  
 

 c. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
 

 

Otázka 9  

V jakém případě mají poskytovatel sociální služby a uživatel sociální služby povinnost 

uzavřít spolu písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby:  

 a. v případě, že jde o poskytování služby sociální péče  
 

 b. v případě, že tuto povinnost určí zřizovatel zařízení, které sociální službu poskytuje  
 

 c. v případě poskytnutí jakékoliv služby  
 

 

Otázka 10  

Postupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy 

užívají a nejsou motivovány k tomu, aby užívání zanechaly jsou označovány jako:  

 a. resocializace  
 

 b. harm reduction  
 

 c. odvykací léčba  
 

 

Otázka 11  

Podpora samostatného bydlení je sociální služba, která spočívá na pomoci:  

 
a. osobám, které opouští výkon trestu a je zaměřena na zajištění chodu domácnosti, podporu 

získání zaměstnání a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 
b. osobám, které opouští ústavní výchovu a je zaměřena na zajištění chodu domácnosti a 

další aktivity, včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 
c. osobám se zdravotním postižením žijícím ve vlastních domácnostech se zajištěním chodu 

domácnosti a další aktivity, včetně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 

  



Otázka 12  

Azylant je ten, kdo:  

 a. utekl z oblasti válečného konfliktu či přírodní katastrofy  
 

 
b. prokázal, že jeho strach z pronásledování v zemi původu byl oprávněný a byl mu udělen 

azyl   

 c. podal oficiální žádost o udělení azylu  
 

 

Otázka 13  

Sociální rehabilitaci a sociálně právní poradenství může dle Zákona o sociálních službách 

provádět:  

 a. pracovník v sociálních službách  
 

 b. rehabilitační pracovník a poradce v sociálních službách  
 

 c. sociální pracovník  
 

 

Otázka 14  

V pomáhajících profesích se často setkáváme se dvěma pojmy - kontrola a pomoc. Kontrola:  

 a. je výsledkem vzájemné interakce pomáhajícího pracovníka a klienta  
 

 
b. je dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje, pracovník ji nabídl a klient 

zvolil   

 c. je postavena na zájmech jiných osob, než člověka, kterému je tzv. pomáháno  
 

 

Otázka 15  

Klíčem k úspěšné intervenci sociální práce je zejména:  

 a. intelektové schopnosti klienta  
 

 b. motivace klienta ke spolupráci  
 

 c. angažovanost sociálního pracovníka  
 

 

Otázka 16  

Mezi komunikační dovednosti nepatří:  

 a. sociální diagnóza  
 

 b. otevřený projev vlastních pocitů  
 

 c. povzbuzování zpětné vazby od klienta  
 

 

Otázka 17  

Angažovaný sociální pracovník:  

 a. pojímá svou práci jako výkon svěřených pravomocí bez osobního zájmu  
 

 

b. považuje za svůj úkol kompetentně odpovídat na dotazy předložené v úřední den 

kterýmkoliv občanem nebo institucí a nestojí o to, aby se případně stal jejich opěrným bodem 

v jejich těžké životní situaci  
 

 c. vnímá pomáhání jako smysluplnou činnost  
 

 

  



Otázka 18  

Příkladem otevřené otázky je:  

 a. "Řekl jsi, že na sebe rodiče štěkají. Co to dělají, že je to štěkání?"  
 

 b. "Je to tak, že jste chtěl přijít vy sám, nebo vám to někdo navrhl?"  
 

 c. "A vy jste na ten úřad nešla, že ne?"  
 

 

Otázka 19  

Kultura:  

 a. je souhrnné označení pro všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete  
 

 
b. označuje sociální útvary, které vznikají jako reakce na neduhy moderní společnosti (např. 

hippies)   

 c. odcizuje člověka druhým lidem i sobě samému  
 

 

Otázka 20  

Pro rozhovor s klientem nejsou vhodné otázky:  

 a. uzavřené  
 

 b. otevřené  
 

 c. sugestivní  
 

 

Otázka 21  

Z výčtu témat vyberte jedno, které není řešeno provozním standardem:  

 a. místní a časová dostupnost služby  
 

 b. pracovní podmínky a řízení poskytování služby  
 

 c. zajištění kvality služeb  
 

 

Otázka 22  

V 90. letech 20. století patřila v české sociální práci mezi hlavní inovační trendy:  

 a. centralizace sociálních služeb  
 

 b. deinstitucionalizace sociálních služeb  
 

 c. deprofesionalizace sociální práce  
 

 

Otázka 23  

Předmět sociální politiky státu je vymezen jeho: 

 a. politickým programem vládnoucí strany  
 

 b. vnitřními předpisy organizací, které poskytují sociální služby  
 

 c. ústavou a zákony  
 

 

Otázka 24  

Antiopresivní přístup se obecně zabývá:  

 
a. obecným popisem sociálních fenoménů, které mohou facilitovat léčení, řešení nebo 

zmírnění problémů   



 
b. různými formami útlaku žen, příslušníků různých ras, tříd a etnik, náboženských skupin a 

dalších sociálních a kulturních skupin   

 c. analýzou klientovy minulosti a její rolí v klientově přítomnosti  
 

 

Otázka 25  

Činnosti jako je organizace a výkon dohledu nad obviněným a kontrola výkonů trestů 

nespojených s odnětím svobody jsou zahrnovány do:  

 a. parole  
 

 b. probace  
 

 c. mediace  
 

 

Otázka 26  

Úlehla se ve svém díle drží jednoho výchozího přístupu:  

 a. antidiskriminujícího  
 

 b. systemického  
 

 c. eklektického  
 

 

Otázka 27  

Etiketizační teorie:  

 
a. zdůrazňuje proces utváření rolí prostřednictvím sociálního očekávání a nálepkování 

(labellingu)   

 b. pracuje s opresí (útlakem) jako s hlavním tématem utváření sociálních rolí  
 

 c. popírá význam nálepkování při utváření sociálních rolí jedince ve společnosti  
 

 

Otázka 28  

Racionalizace, projekce a regrese jsou:  

 a. obranné mechanismy osobnosti  
 

 b. složky superega  
 

 c. základní profesionální postupy sociálního pracovníka  
 

 

Otázka 29  

Zákon o sociálních službách rozlišuje tři formy, jakými lze sociální služby poskytovat. Která 

z následujících forem do tohoto dělení nepatří: 

 a. pobytové sociální služby  
 

 b. preventivní sociální služby  
 

 c. terénní sociální služby  
 

 

Otázka 30  

Předpokladem úspěšného profesionálního vztahu sociální pracovník - klient ze strany 

sociálního pracovníka není:  

 a. apatie  
 



 b. vřelost  
 

 c. empatie  
 

 

Otázka 31  

Proces socializace ve společenských vědách znamená:  

 a. znárodnění soukromých firem  
 

 b. způsob řešení otázky sociální  
 

 c. předávání hodnot mezi generacemi  
 

 

Otázka 32  

Humanismus a existencionalismus se soustřeďují na člověka jako na:  

 
a. znevýhodněnou a utlačovanou osobnost, která se obrací na sociálního pracovníka, jako na 

ochránce svých práv   

 
b. autonomní osobnost, která má za všech okolností hodnotu, jsou zaměřené spíš na jeho 

vnitřní svět a často si kladou otázku smyslu života   

 c. nesoběstačnou osobnost, která se ocitla v existenční krizi  
 

 

Otázka 33  

Sekundární viktimizace oběti je:  

 a. poskytnutí odborné psychoterapeutické pomoci oběti  
 

 b. nařízení ochranné léčby pachatele  
 

 c. vystavování oběti necitlivému vyšetřování případu zneužívání a týrání  
 

 

Otázka 34  

Občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti sociální programy: 

 a. ze zákona nerealizují  
 

 b. realizují za účelem zisku  
 

 c. realizují, aniž sledují zisk jako primární cíl  
 

 

Otázka 35  

Sociální normy představují:  

 a. způsob uspořádání lidí a vztahů mezi nimi v sociálním systému  
 

 b. soubor pravidel, kterými se lidé v sociálních strukturách řídí, podle kterých se chovají  
 

 c. pohyb celého sociálního systému, sociálného jevu nebo struktury  
 

 

Otázka 36  

Princip subsidiarity znamená, že:  

 
a. stát zasahuje teprve tam, kde samosprávné orgány státu nemohou uspokojit sociální 

potřebu člověka   

 b. stát řídí proces, ve kterém dochází ke vzájemnému přibližování systémů  
 

 c. stát se snaží o sjednocování pravidel sociální solidarity  
 



 

Otázka 37  

Chování a jednání zahrnující všechny formy fyzického, psychického a sexuálního týrání ve 

všech druzích blízkých vztahů, pro něž je charakteristické jeho opakování, dlouhodobost, 

stupňování a téměř každodennost označujeme jako: 

 a. delikvence  
 

 b. organizovaný zločin  
 

 c. domácí násilí  
 

 

Otázka 38  

Souhrnný termín označující všechny mechanismy, které mají zajišťovat řád a stabilitu 

společnosti je:  

 a. sociální norma  
 

 b. sociální kontrola  
 

 c. systém odměn a trestů  
 

 

Otázka 39  

Asociace vzdělavatelů v sociální práci od 90. let 20. století v ČR garantuje odbornou úroveň 

vzdělávání v sociální práci na vyšších odborných a vysokých školách na základě:  

 a. Zákona o sociálních službách  
 

 b. Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci  
 

 c. Všeobecné deklarace lidských práv  
 

 

Otázka 40  

Jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a jejich konkrétní způsob hodnocení (pro posouzení 

stupně závislosti) jsou uvedeny v: 

 
a. Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách   

 b. Zákoně č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  
 

 c. Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

Otázka 41  

Z výčtu témat vyberte jedno, které není řešeno procedurálním standardem: 

 a. cíle a způsoby poskytování služeb  
 

 b. dohoda o poskytování služeb  
 

 c. místní a časová dostupnost služby  
 

 

Otázka 42  

Jako samostatná profesní specializace vzniká sociální práce:  

 a. na konci 18. století  
 

 b. na konci 17. století  
 



 c. na konci 19. století  
 

 

Otázka 43  

Zmapovat místní potřeby sociálních služeb, porovnat je s místními zdroji a na základě toho 

navrhnout jejich optimalizaci má:  

 a. provést komunitní plánování sociálních služeb  
 

 b. provést v každém územně správním celku Rada vlády pro strategický rozvoj  
 

 c. provádět stát každoročně  
 

 

Otázka 44  

Jako pasivní politika nezaměstnanosti jsou v ČR používány:  

 a. dávky, konkrétně podpora v nezaměstnanosti  
 

 b. pracovní poradenství nabízené v socioterapeutických dílnách  
 

 c. služby nabízené tzv. Job centry  
 

 

Otázka 45  

Nestátní zdravotnická zařízení fungující na principu paliativní medicíny nazýváme:  

 a. domovinky  
 

 b. hospice  
 

 c. léčebny pro dlouhodobě nemocné  
 

 

Otázka 46  

Pojem komunita je užíván jako opak pojmu:  

 a. stát  
 

 b. společnost  
 

 c. pospolitost  
 

 

Otázka 47  

Respitní péče neboli:  

 a. tlumočnické služby  
 

 b. odlehčovací služby  
 

 c. pečovatelská služba  
 

 

Otázka 48  

Co je základním nástrojem sociálního pracovníka:  

 a. legislativa  
 

 b. rozhovor  
 

 c. komunitní plán  
 

 

  



Otázka 49  

Deinstitucionalizace sociálních služeb znamená:  

 
a. vytváření alternativ k tradiční, většinou ústavní péči, a masivní nástup nestátních 

organizací do sociální péče   

 b. existenci jurisdikčních polemik o rozsahu kompetencí mezi příbuznými profesemi  
 

 c. budování jistého profesního statusu v hierarchii ostatních profesí  
 

 

Otázka 50  

Kdo spravuje "Informační systém o příspěvku na péči":  

 a. Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 

 b. Krajské úřady  
 

 c. Česká správa sociálního zabezpečení  
 

 

Otázka 51  

Kontaktní centra (K - centra) jsou sociální službou, v rámci které se poskytuje klientům:  

 
a. podpora při volnočasových, vzdělávacích aktivitách (klienty jsou neorganizované děti a 

mládež)   

 
b. poradenství a výměnné programy (tj. výměna jehel a stříkaček) (klienty jsou lidé se 

závislostmi na drogách)   

 c. poradenství a sociální rehabilitace, stravování osobám (klienty jsou osoby bez přístřeší)  
 

 

Otázka 52  

Sociální správou se rozumí:  

 a. souhrn institucí (organizací), které realizují státní sociální politiku  
 

 b. události v životě lidí, které jsou uznány jako sociální událost  
 

 c. sociální služby nestátní  
 

 

Otázka 53  

Přístup orientovaný na úkoly předpokládá:  

 a. klientovu schopnost rozhodnout jaké úkoly vedoucí k řešení svého úkolu chce plnit  
 

 b. naprostou pasivitu klientů v plnění jimi zvolených úkolů  
 

 
c. povinnost sociálního pracovníka stanovovat klientovi úkoly vedoucí k řešení jeho 

problému   

 

Otázka 54  

Přístup vycházející z přesvědčení, že klient potřebuje zažít co největší pocit vlastní kontroly 

nad svým životem, že potřebuje být podporován v tom, co je dobře, co se mu daří, čeho si 

cení, označujeme jako: 

 a. korekce jednání  
 

 b. zplnomocňování  
 

 c. učení správným způsobům jednání  
 

 



Otázka 55  

Jsou služby následné péče sociální službou, která je poskytovaná za úhradu:  
Vyberte jednu odpověď  

 a. ano  
 

 b. ne  
 

 

Otázka 56  

K syndromu vyhoření může vést:  

 a. zdravý životní styl  
 

 b. přijetí sebe samého  
 

 c. podlehnutí tzv. teroru příležitostí  
 

 

Otázka 57  

Která z následujících fází nepatří mezi fáze dialogu sociálního pracovníka a klienta:  

 a. dojednávání  
 

 b. vyšetření  
 

 c. otevření  
 

 

Otázka 58  

Kterému subjektu ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb:  

 a. mikroregionům  
 

 b. krajům  
 

 c. obcím  
 

 

Otázka 59  

Intra-role konflikt (konflikt rolových očekávání) nastává, když:  

 a. různí lidé mají vůči určité roli neshodná očekávání  
 

 b. je nesoulad mezi kapacitou nositele role a kompetencemi potřebnými pro výkon role  
 

 c. jeden člověk vykonává více rolí, které jsou nekompatibilní  
 

 

Otázka 60  

Bálintovská skupina je:  

 a. technika zaměřená na hraní rolí  
 

 b. zvláštní metoda supervize v psychoterapii  
 

 c. zážitková terapie  
 

 


